
 
 
 

O Patrimony automático 36 mm surge agora em ouro branco 

• Um relógio desenhado tanto para Senhoras como para Homens 
• Uma Caixa em ouro branco 
• Calibre desenvolvido e manufacturado pela Vacheron Constantin, visível através de 

um fundo em cristal transparente 
• Um estilo puro e elegante 

 

  

Um dos modelos mais emblemáticos da Vacheron Constantin, surge-nos agora numa 
versão de 36mm em ouro branco, adaptada tanto ao pulso feminino como ao masculino. 
Depois da suavidade da edição em ouro rosa, este modelo Patrimony automático revela-
se-nos numa opção em ouro branco de 18 quilates, num estilo puro e contemporâneo. 
Uma nova interpretação equipada com bracelete em pele, e opções de cor em preto 
clássico ou encarnado brilhante. 

A atrativa e distintiva estética do Patrimony automático é harmoniosamente combinada com 
a nobreza do movimento automático desenvolvido e manufacturado pela Vacheron 
Constantin: o Calibre 2450 Q6, que vem dotado de uma reserva de marcha de 40 horas para 
alimentar as horas, minutos, segundos centrais e o mostrador de data. O fundo 
transparente, em cristal de safira, permite admirar o peso oscilante em ouro de 22 quilates, 
adornado com um motivo inspirado na emblemática cruz de Malta da Vacheron Constantin e 
revela simultaneamente o acabamento manual do calibre, sinónimo dos elevados padrões 
da Alta Relojoaria. Um sistema de paragem dos segundos garante o ajuste preciso, 
assegurando o acerto perfeito das horas. 
 
A personalidade deste Patrimony automático está expressa no seu mostrador prateado 
opalino, ligeiramente convexo, apresentando ponteiros que seguem o curso do tempo em 
volta de marcadores de horas circulares perlados. 
 
 



 
 
DADOS TÉCNICOS 

 
Patrimony automático 

 
  
Referências 4100U/000G-B181: correia em pele preta semi-mate  
 4100U/001G-B181: correia em pele encarnada brilhante 
 Certificado com a prestigiada Punção de Genebra. 
 
Calibre 2450 Q6 
 Desenvolvido e manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecânico, automático. 
 26.2 mm (11¼’’’) diâmetro, 3.6 mm espessura 
 4 Hz (28,800 vibrações/hora) 
 196 componentes 
 27 rubis 
  Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha. 
 
Indicações Horas, minutos 
 Segundero central 
 Fecho 
  
Caixa ouro branco de 18 quilates 
 36 mm diâmetro, 8.1 mm espessura 
 Fundo em cristal de safira transparente 
 Hermético, testado a 3 bares de pressão (aprox. 30 

metros) 
 
Mostrador Opalino prateado 
 Convexo com ponteiros dos minutos perlados 
 Marcadores de horas em ouro branco de 18 quilates 
  
Correia Preta semi-mate em pele de aligátor Mississippiensis com 

interior de pele, cosida à mão. 
 

Encarnada Brilhante, em pele de aligátor Mississippiensis 
com interior em pele, cosida à mão. 
  

Fecho Em ouro branco de 18 quilates 
 Polido com forma de meia cruz de Malta 
 


